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INTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014

dispõe sobre critérios para funcionamento do posto do Sistema Nacional de Emprego Municipal de  
Cuiabá – SINE/CUIABÁ.

VERSAO: 01
DATA: 17/02/2014
ATO DE APROVACAO: Portaria SMTDE nº 001/2014
UNIDADE RESPONSAVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - SMTDE

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE 

Art.  1º  A presente  Instrução Normativa estabelece  os  critérios  básicos  para funcionamento da 
unidade do Sistema Nacional de Emprego – SINE/Cuiabá.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2ºAs unidades do SINE Municipal de Cuiabá, vinculadas à Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico - SMTDE.

CAPÍTULO III
CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I. Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE
II. Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
III. Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
IV. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT
V. Prefeitura Municipal de Cuiabá – PMC
VI. Conselho Municipal de Trabalho de Cuiabá – CMT de Cuiabá
VII. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC
VIII. Programa de Integração Social – PIS
IX. Número de Inscrição Social - NIS
X. Número de Identificação do Trabalhador – NIT
XI. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
XII. Programa de Seguro Desemprego – SD
XIII. Intermediação de mão de obra - IMO

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL

Art. 4° A presente instrução tem como base legal os dispositivos contidos: 

I. Resolução CODEFAT nº 44, de 12 de março de 1993;
II. Resolução CODEFAT nº 419, de 18 de janeiro de 2005, e as demais que regem o tema;
III. Convênio CP – SINE/MTE/SPPE/CODEFAT nº 011/2012/PMC;
IV. Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;
V. Decreto Federal 7.721, de 16 de abril de 2012, e suas alterações;
VI. Portaria Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011;
VII. Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES

Art. 5° Esta seção destina-se ao detalhamento das responsabilidades específicas de cada unidade 
envolvida no processo/Instrução Normativa. 

Art.  6º  São  atribuições  da  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Econômico  - 
SMTDE:

I – Permitir a qualquer tempo e lugar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE 
e ao Conselho Municipal de Trabalho de Cuiabá – CMT Cuiabá, o acesso a todos os atos e 
fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado em convênios, quando em 
missão de fiscalização e auditoria;

II – Cumprir as normas técnicas e diretrizes operacionais expedidas pelo MTE e pela PMC, visando 
assegurar a uniformização das atividades do sistema;

III – Instalar nas sedes dos postos do SINE/Cuiabá placa indicativa, obedecendo ao modelo padrão 
estabelecido pela PMC/SMTDE, com a devida indicação da concedente;

IV – Identificar os veículos a serviço dos Postos do SINE/Cuiabá, adquiridos com recursos oriundos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido pelo  
MTE;

V – Divulgar, obrigatoriamente, a PMC, a SMTDE, o MTE e o CMT - Cuiabá em todas as ações  
desenvolvidas;

VI – Ceder recursos humanos necessários ao bom funcionamento do Posto do SINE/Cuiabá, em 
número mínimo de 2 (dois), para as chamados unidades avançados;

VII – Garantir a manutenção da equipe técnica, com qualidade adequada ao bom desempenho das 
atividades;

VIII  –  Proceder  ao atendimento dos trabalhadores,  visando a habilitá-los  ao programa Seguro 
Desemprego - SD;

IX  –  Promover  medidas  necessárias  à  intermediação  da  mão  de  obra,  visando  à  pronta  
recolocação do trabalhador no mercado de trabalho;

X –  Selecionar, orientar e encaminhar os trabalhadores para qualificação profissional, buscando 
efetivar a integração entre as ações, bem como atender ao disposto no Decreto nº 7.721, de 16 
de abril de 2.012, que versa sobre o PRONATEC;

XI – Sistematizar, acompanhar, avaliar e disponibilizar as informações sobre o mercado de trabalho 
gerado pelo posto de atendimento e demais fontes disponíveis;

XII  –  Atuar  em  conjunto  com o  Conselho  Municipal  de  Trabalho  de  Cuiabá,  nas  ações  dos 
convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá - PMC e o Ministério de Trabalho e 
Emprego - MTE, visando à descentralização das atividades do SINE Municipal, incentivando um 
maior envolvimento da sociedade organizada;

XIII – Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência em 
suas atividades;

XIV – Manter a totalidade do acervo patrimonial proveniente de convênio firmado entre o MTE e a 
PMC/SMTDE,  nas  dependências  do  referido  posto,  sendo  vedados  quaisquer  tipos  de 
remanejamentos  ou alienações,  sob  pena do  seu  recolhimento pelo  MTE e pela  PMC,  de 

acordo com o que estabelecem os convênios e a legislação pertinente, salvo por autorização da 
concedente;

XV - Manter atualizado o controle dos bens patrimoniais;
XVI - Proceder à realização de inventário de todos os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos 

no âmbito dos convênios firmados entre o MTE e a PMC/SMTDE, nos termos estabelecidos 
pelo Art.  56, do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1.986, e demais normas  
pertinentes à matéria;

XVII – Constituir comissão composta por 2 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico para executar as atividades estabelecidas no inciso XVI;

XVIII – Fazer constar identificação do MTE e do FAT, nos termos da Resolução do CODEFAT nº 
44,  de  12  de  março  de  1.993,  MTE,  FAT,  PMC,  SMTDE,  CMT e  do  SINE Municipal,  nos  
seguintes casos:

a) nas placas de identificação dos Postos de Atendimento do SINE;
b) nos formulários, cartazes ou outros meios de divulgação e propaganda;
c) em qualquer outra atividade em curso ou que venha a ser desenvolvida.

§ 1º A identificação do MTE, do FAT, da PMC/SMTDE, do CMT - Cuiabá e do SINE Municipal deve 
receber o mesmo destaque.

§ 2º No caso previsto pelo inciso XVII deste artigo, o inventários dos bens realizados pela SMTDE 
integrará o relatório conclusivo ao término do convênio.

§  3º  Fica  terminantemente  proibida  a  utilização  do  posto  do  SINE  como instrumento  político 
partidário.

§ 4º  É vedada a mobilidade de qualquer equipamento ou mobiliário sem a prévia autorização do  
setor responsável.

DA CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS

Art. 7º Aos responsáveis pela Central de Captação de Vagas cabe:

I – Proceder visitas periódicas às empresas;
II – Registrar a oferta de vagas;
III – Administrar as vagas disponíveis no sistema, flexibilizando-as de acordo com as solicitações e 

com os perfis dos trabalhadores cadastrados;
IV  –  Convocar  o  trabalhador  à  vaga  disponível,  direcionando-o  para  a  retirada  da  carta  de 

encaminhamento  no  posto  mais  próximo  de  sua  residência,  priorizando  a  convocação  de 
pessoas com deficiência.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMENTOS

Art. 8° Trata-se da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle. 

Seção I
DOS ATENDENTES DO POSTO DO SINE/CUIABÁ

Art. 9º O servidor que desenvolver suas atividades no Posto do SINE/Cuiabá deverá atender aos 
seguintes requisitos básicos:

I – Ter concluído o ensino médio ou equivalente;
II – Possuir conhecimentos básicos de informática;
III – Obter aprovação no processo de capacitação;
IV – Tratar os usuários dos serviços públicos prestados no Posto de SINE/Cuiabá com urbanidade, 

disponibilidade e atenção, respeitando sua capacidade e limitações individuais, sem qualquer  
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, ideologia 
política, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhe qualquer dano;

V – Desempenhar a função com probidade, retidão, lealdade e justiça, demonstrando a firmeza de 
seu  caráter,  escolhendo  sempre,  ante  duas  opções  aquela  que  seja  mais  vantajosa  e 
proporcione o bem comum;

VI – Manter assiduidade e frequência ao serviço, respeitando a jornada de trabalho definida pela 
PMC/SMTDE;

VII – Comunicar de imediato aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse  
público, exigindo as providências cabíveis;

VIII  –  Zelar  pela manutenção da limpeza e perfeita  ordem do seu local  de trabalho e demais 
dependências por eles utilizadas;

IX –  Zelar pela boa conservação, uso ou guarda do patrimônio, bens móveis, equipamentos de 
informática e outros, obedecendo às normas existentes, permitindo a execução mais eficaz das 
atividades;

X – Apresentar-se no trabalho com trajes adequados ao exercício da função;
XI  –  Manter-se  atualizado  e  informado  em  relação  às  instruções,  normas  de  serviço,  ações 

desenvolvidas pela PMC/SMTDE, bem como em relação à legislação pertinente ao órgão ou 
entidade onde exerce suas funções;

XII – Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas do seu  
cargo ou função e demais atribuições inerentes ao atendimento do trabalhador/empregador com 
critério, segurança e rapidez;

XIII  –  Exercer as atribuições com eficiência, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver 
situações  procrastinatórias,  principalmente  diante  de  filas  ou  de  qualquer  outra  espécie  de 
atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar 
danos ao usuário;

XIV – É defeso aos servidores, durante o atendimento ao usuário:
a) fumar;
b) mascar chicletes;
c) utilizar jogos manuais ou eletrônicos, bem como qualquer tipo de aparelho de áudio e vídeo;
d) ler jornais, revistas e livros;
e) sair, eventualmente, para tratar de assuntos particulares;
f) usar  o  aparelho  telefônico  para  tratar  de  assuntos  alheios  aos  interesses  do  Posto  do  

SINE/Cuiabá;
g) manter terceiros nos espaços reservados aos servidores da SMTDE, bem como permitir o uso 

de equipamentos ou aparelho telefônico;
h) realizar ou permitir qualquer tipo de transação comercial na área do posto de atendimento;
i) usar  ou permitir  o uso de telefone celular  no guichê de atendimento,  para fins diversos da  

prestação de serviço.

Art. 10º O atendimento será dinamizado, exigindo-se do atendente:
I –  Orientar às pessoas quanto à necessidade da apresentação de documentos para efetivar o 

atendimento, tais como:
a) Carteira de Trabalho CTPS;
b) Cédula de Identidade - RG;
c) Cartão de Cadastro de pessoa física no Ministério da Fazenda – CPF;
d) Cartão do PIS.
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II – Priorizar o atendimento a:
a) Idosos;
b) Gestante;
c) Mães com criança de colo, de até 02 (dois) anos de idade;
d) Pessoas com deficiência.

III – Conhecer o sistema operacional do MTE – Portal Mais Emprego;

IV – Atender aos beneficiários do seguro-desemprego, de acordo que o que determina o art. 7º,  
desta Instrução Normativa;

V – Cadastrar o trabalhador;

VI – Verificar oportunidades de emprego (intermediação de Mão-de-Obra – IMO);

VII – Encaminhar os trabalhadores aos cursos oferecidos pelo PRONATEC;

VIII  –  Praticar  a  excelência no atendimento com confiança e respeito  à ética,  considerando o  
trabalhador/empregador como cliente único;

IX – Repassar às pessoas todas as informações necessárias quanto aos serviços oferecidos no 
posto Central do SINE e nos demais postos avançados em Cuiabá.

Seção II
DO PROCEDIMENTO DIÁRIO

Art.  11º A unidade  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e  Desenvolvimento 
Econômico os procedimentos diários adotados, bem como sobre qualquer  irregularidade que 
porventura venha a ocorrer, em cumprimento ao estipulado nesta instrução Normativa.

§ 1º O responsável pelo posto, em conjunto com a equipe, deverá proceder ao arquivamento diário 
de todos os requerimentos de seguro desemprego e das cartas de encaminhamento.

§ 2º O arquivo será organizado de forma a facilitar a fiscalização pelos órgãos competentes.
§ 3º O arquivo será mantido por tempo indeterminado.

Seção III
DO ATENDIMENTO AO SEGURO DESEMPREGO

Art. 12º  Quando do atendimento ao seguro-desemprego o atendente verificará se o trabalhador 
está  cadastrado  no  Portal  Mais  Emprego,  em  caso  negativo  preencherá  o  formulário  de 
cadastro constante no referido Portal.

§ 1º O trabalhador ao se dirigir ao posto de atendimento do SINE deverá munir-se dos seguintes 
documentos pessoais:

I – Carteira de Identidade – RG;
II – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
III  –  Documento  de  identificação  do  programa  de  Integração  Social  –  PIS  ou  Programa  de 

Formação do patrimônio do Servidor Público – PASEP;
IV – Requerimento do seguro-desemprego – RSD e comunicação de dispensa – CD;
V – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT, devidamente quitado;
VI – Comprovante de levantamento dos depósitos do Fundo de garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, ou extrato da conta vinculada, ou comprovante do saque;
VII – Comprovante de residência atualizado, máximo de três meses a posteriori;
VIII – Comprovante de escolaridade;
IX – Ata Judicial de audiência original, quando for o caso.

§ 2º  Na ausência  da Cédula  de Identidade  – RG será aceita  Certidão de  Nascimento  ou  de 
Casamento,  desde  que  seja  apresentado  o  protocolo  de  requerimento  de  nova  cédula  de 
identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho modelo novo, carteira de identificação de 
Conselho de Classe, passaporte ou certificado de reservista.

§  3º  A escolaridade  comprovar-se-á  por  Atestado  Escolar,  Histórico  Escolar,  Certificado  de 
Conclusão de Curso, Diploma, e na ausência desta se aceita uma declaração assinada pelo 
trabalhador indicando seu grau de escolaridade.

§ 4º Cabe ao atendente oferecer curso de qualificação por meio do Programa Nacional de Acesso 
ao  Ensino  Tecnológico  –  PRONATEC,  ao  público  prioritário  e  aos  demais  segurados,  que 
tiverem interesse em se qualificar,  de acordo com as orientações do MTE e do Decreto nº 
7.721, de 16 de abril de 2.012.

§ 5º Caso o segurado se enquadre na Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2.011, no público 
prioritário, o encaminhamento aos cursos de qualificação serão obrigatórios.

§ 6º  O atendente reterá todas as cópias da documentação do trabalhador, tais como: Cédula de 
Identidade – RG, CPF, CTPS com a página da foto, da identificação, do contrato de trabalho,  
das alterações de trabalho e em alguns casos, páginas onde contam alterações ou ressalvas, 
comprovante  de  saque  do  FGTS  ou  conta  vinculada,  comprovante  de  endereço  e  de 
escolaridade.

§ 7º A guia verde, o termo de rescisão do contrato de trabalho – TRCT e a ata judicial de audiência,  
quando  houver,  deverão  ter  as  suas  vias  originais  arquivadas,  juntamente  com as  demais 
documentações.

§ 8º  O atendente se responsabiliza pela conferência da documentação original  com as cópias 
entregues pelo trabalhador.

Seção IV
DO ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA – IMO

Art. 13º O atendimento para intermediação da mão-de-obra – IMO somente se realizará mediante a 
apresentação da Carteira de Trabalho de Previdência Social – CPTS, Cédula de Identidade – 
RG, cartão de inscrição no Ministério da Fazenda – CPF e cartão do PIS/NIS/NIT.

Art. 14º O atendente verificará se o trabalhador já se encontra cadastrado no Portal Mais Emprego,  
conferindo o número de inscrição na CTPS, PIS ou NIS, bem como o número do CPF, nome e 
data de nascimento.

§ 1º Em caso do trabalhador já se encontrar cadastrado deverá o atendente proceder à atualização 
do cadastro e verificar a oportunidade de emprego.

§  2º  Em  caso  do  trabalhador  não  estar  cadastrado  o  atendente  procederá  ao  cadastro, 
preenchendo todos os campos exigidos para posterior verificação de oportunidade de emprego.

Art.  15º  Havendo  vaga  disponível  para  o  trabalhador,  que  atendam  ao  perfil  solicitado  pelo 
empregador, será emitida carta de encaminhamento para o trabalhador realizar a entrevista no 
local  indicado,  ficando  o  cadastro  do  trabalhador  pendente  do  resultado  de  seu  processo 
seletivo, o que não o impede de fazer nova verificação, desde que não exceda a 02 (duas)  
pendências em seu cadastro.

Art.  16º  Cabe  ao  atendente  analisar  criteriosamente  o  tipo  de  ocupação  pretendida  pelo 
trabalhador,  podendo  este ser  inserido  em no  máximo 06  (seis)  pretensões  profissionais  –  
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

Art. 17º Após o resultado da seleção, o trabalhador deve retornar ao posto para devolver a carta de 
encaminhamento a fim de que efetuada sua baixa, podendo ocorrer duas situações:

I  –  Sendo  o  trabalhador  aceito  na  ocupação,  deverá  ser  orientado  a  devolver  a  carta  de 
encaminhamento e seu cadastro será desativado, com o registro de trabalhador inserido no 
mercado de trabalho;

II – Não sendo aceito na ocupação, deverá ser orientado a devolver a carta de encaminhamento e  
seu cadastro será desbloqueado, podendo buscar novas oportunidades de emprego.

Parágrafo  único:  A carta  de  encaminhamento  será  assinada  e  devidamente  carimbada  para 
comprovação  pelo  empregador,  sendo  encaminhada  para  arquivamento  no  posto  de 
atendimento.

Seção V
DO  ATENDIMENTO  AO  TRABALHADOR  PARA EMISSÃO  DA CARTEIRA DE  TRABALHO  E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS

Art. 18º Os atendentes das unidades do SINE, devidamente treinados e certificados pela SRTE, no 
exercício de suas funções, poderão emitir Carteira de Trabalho aos requerentes que estiverem 
de posse dos seguintes documentos originais:

I – Documento de Identidade:
a) Cédula de Identidade –RG;
b) Certificado de Reservista;
c) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
d) Carteira de Identificação de Conselho de classe;
e) Passaporte.

II – Documentos Previdenciários:
a) Extrato do PIS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
b) Extrato do NIT, emitido pela Previdência Social aos trabalhadores maiores de 18 (dezoito) anos.
III – Fotografia:
a) 01 (uma) foto 3x4, recente, com menos de 06 (seis) meses.

Parágrafo único:  Se o requerente tiver idade entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos, não se 
exigirá a apresentação do extrato do PIS/NIT.

Art. 19º  Após a verificação e emissão da carteira de trabalho, o atendente encaminhará relatório 
contendo os dados do trabalhador à SRTE.

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  20º  O  agente  público  que  prestar  serviço  no  SINE  e  em  suas  dependências, 
independentemente do posto,  obriga-se a assinar  os termos de responsabilidade perante a  
Administração Pública Municipal, visando resguardar os bens patrimoniais, o acesso ao Portal  
Mais Emprego e demais informações do sistema.

Art.  21º  Proceder  à  medição e a avaliação  da  eficiência  e da eficácia  dos  procedimentos  de 
controle  interno  através  das  atividades  de  auditoria  interna  a  serem  realizadas,  mediante 
metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos do Município de 
Cuiabá,  abrangendo  administração  direta  e  indireta,  expedindo  os  respectivos  relatórios, 
apontando  as  inconformidades  e  as  recomendações  sugeridas  para  aprimoramento  dos 
controles. 

Art. 22º  O Termo de Responsabilidade do servidor deverá conter declaração de que conhece e 
aceita todas as normas e responsabilidades inerentes ao cadastro, como usuário do Portal Mais 
Emprego, cujo acesso se dará através de senha pessoal, intransferível, cadastrada pelo próprio 
usuário no Portal Mais Emprego, a qual deverá ser mantida em absoluto sigilo, sendo o servidor 
responsável por qualquer ato que ocorra em função da sua utilização, sem que ele tenha direito  
a qualquer tipo de indenização ou ressarcimento, se verificada a violação do sistema, ainda que  
realizada por terceiros. 

Art.  23º  O  processamento  dos  serviços  do  Portal  Mais  Emprego,  acima  descrito,  será 
disponibilizado gratuitamente ao servidor/usuário durante o horário de atendimento ao público  
do Posto em que estiver prestando serviço.

Art. 24º  Caso ocorra a necessidade de prolongamento do serviço, ou utilização extraordinária do 
sistema, este se dará mediante prévia autorização da SMTDE.

Art. 25º  O responsável pelo Posto do SINE/Cuiabá, compromete-se a efetuar, imediatamente, a 
suspensão da senha de acesso do servidor que por ocasião de férias, licença ou qualquer outro  
tipo de desligamento venha a se afastar do local de trabalho.

Art. 26º Fica o usuário ciente de que será avaliado mensalmente no desempenho de suas funções.
Art. 27º  Na declaração do usuário deve constar que está ciente de todos os termos constantes 

nesta Instrução Normativa, bem como, que estará sujeito às responsabilidades e penalidades  
civis e criminais.

Art.  28º  A não observância do disposto na legislação em vigor,  bem como das situações aqui  
elencadas, ensejará a responsabilização do servidor que cometeu o ato.

Art. 29º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII
DA APROVAÇÃO

Art. 30º E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais.

Cuiabá, ______ de ____________ de 2014. 

ELIAS ALVES DE ANDRADE
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

DECRETO Nº 5.452 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.

DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS O DIA
QUE MENCIONA. 

O Prefeito Municipal de Cuiabá, no uso das atribuições legais,

Considerando o que estabelece o Decreto nº 5.423 de 20 de dezembro de 2013;
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